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Com mais de 170 mil exemplares vendidos, O segredo de
Luísa se tornou referência quando o assunto é
empreendedorismo. Adotado por universidades e MBA's em
todo o Brasil, o que faz este livro ser tão especial é o fato de
tratar do assunto através de uma saborosa história com
trama, conflitos, reviravoltas e personagens a quem nos
apegamos e para quem torcemos.
Usando como fio condutor a trajetória de Luísa, uma jovem
mineira entusiasmada com a idéia de abrir uma empresa para
vender a deliciosa goiabada que sua tia produz, Fernando
Dolabela ensina passo a passo tudo o que é preciso saber para
ir do sonho ao mercado. Com uma estrutura completamente
inovadora, o livro oferece a alternativa de se concentrar na
história ou se aprofundar nas informações específicas sobre
marketing, plano de negócios, finanças, administração e
organização empresarial.
Esses ensinamentos são apresentados à medida que a história evolui, acompanhando o ritmo com
que Luísa vai aprendendo. Assim é possível descobrir aos poucos as etapas necessárias à criação de
uma empresa, desde sua idealização até à garantia de sua sobrevivência. Além de apresentar um
estudo completo da empresa de Luísa – que serve de modelo para qualquer empreendimento –, o
livro inclui testes para ajudar o leitor a conhecer seu perfil e descobrir o potencial de seu futuro
negócio.
Dessa forma interativa e dinâmica, Dolabela mostra como cada um pode desenvolver seus próprios
talentos para obter sucesso como empresário – mesmo que não tenha nenhuma prática comercial
nem recursos para investir –, contanto que possua uma enorme vontade de realizar seus sonhos.
"A atividade empresarial é apenas uma das infindáveis formas de empreender. A minha
visão de empreendedorismo é abrangente, contempla toda e qualquer atividade humana e,
portanto, inclui empreendedores na pesquisa, no governo, no terceiro setor, nas artes, em
qualquer lugar. O empreendedor é definido pela forma de ser, e não pela maneira de
fazer." - Fernando Dolabela
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amor, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because o
segredo de luísa are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your o segredo de luísa so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
o segredo de luísa are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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